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Siipimutteri on Sports Car Club of 
Helsinki r.y:n jäsenlehti. Lehden tavoitteena 
on lisätä kerhon jäsenten yhteishenkeä,
tiedottaa alan tapahtumista sekä julkaista niin 
hyödyllisiä kuin viihteellisiä juttuja urheiluauto-
harrastuksen piiristä.

Lehti koostuu jäsenistöltä saadusta 
aineistosta. Aineiston toimitusosoite on: 

jouni.vierimaa@scch.fi

Ilmestymistavoite on neljä numeroa 
vuodessa.

Tässä lehdessä julkaistut mielipiteet ovat 
kirjoittajien eivätkä välttämättä samoja
kuin Sports Car Club of Helsinki r.y:n halli-
tuksen.

Päätoimittaja: Jouni Vierimaa, 
p. 040 723 8806
Taitto: Juutiprint Ky
Painopaikka: Juutiprint Ky, Vantaa

Ilmoitushinnat: sopimuksen mukaan.

SccH:n kerhotunnuksia on
saatavilla seuraavasti:

Vaunumerkki, juhlamerkki
1975 - 2000 20,00
Ommeltava kangasmerkki    2,00
Lyhythihainen kauluspaita 25,00
Kerhopaita Uusi (T-paita)   20,00
Rekisterikilven tausta   5,00
Lokasuojatarra (uusi) ilmainen
SccH 40v. ikkunatarra   ilmainen
Rintamerkki /pinssi   3,00
Lippis  14,00
Avaimenperä    3,00

PL 45, 00421 Helsinki
Danske bank FI83 8000 1170 3020 39

http://www.scch.fi

puheenjohtaja
Arno Seppänen
040 501 1227

arno.seppanen@scch.fi

varapuheenjohtaja
Tero Nummenpää

040 521 2585
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jäsenvastaava
Pasi Marjamaa
0400 409 119

pasi.marjamaa@scch.fii

rahastonhoitaja
Teppo Lehtiniemi
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kerhomestari
Sampo Muje
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hallituksen jäsen
Esa Manninen
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Kansikuva:  Porsche 356 Speedster  Ohjaamo, 
 Jouni Vierimaa

Pääkirjoitus – 
  Siipimutteri 4/2015

Päätoimittajan
  palsta

Jouni + Vette

Niin se tämäkin vuosi alkaa vetämään 
viimeisiään, vaikka jotenkin tuntuu että 
vasta hetki sitten suunnittelimme tämän 
kerhomme päättyvän 40v. juhlavuoden 
tapahtumia. Paljon on kuitenkin vuoden 
aikana tapahtunut niin kerhossa kuin sen 
ulkopuolellakin. On siis jälleen aika poh-
tia ja vetää yhteen kulunutta vuotta. Hen-
kilökohtaisella tasolla jokainen voi pohtia 
omaa vuottaan ja saavutuksiaan. SccH 
on kuitenkin mielestäni tehnyt jälleen hy-
vää työtä urheiluautoilun ilosanoman le-
vittämisessä ja saanut siinä sivussa lisää 
tunnettavuutta.

Vuoteen mahtuu todellakin kaikkea ja on 
suorastaan ihme että saimme kaiken on-
nistumaan ja toteutumaan niin loistavas-
ti. Tavoitteena oli keväällä ja alkukesästä 
olla mukana mahdollisimman monessa ta-
pahtumassa ja markkinoida juhlavuottam-
me ja sen päätapahtumaa, urheiluauto-
näyttelyä. Tämä oli se päätavoite, josta ei 
tingitty, vaikka alkuvuodesta ei vielä edes 
tiedetty missä se järjestetään. Tässäkin 
ainoa vaihtoehto oli paikka Helsingin kes-
kustassa. Sitten kun suunnitelmat olivat 

jo hyvässä vaiheessa näyttelyn järjestä-
misestä Forumin parkkihallissa Helsingin 
ytimessä, niin paloviranomaiset heittivät 
kylmän pyyhkeen niskaan tiukkaakin tiu-
kempien määräysten kanssa, joten park-
kihalli oli pakko unohtaa. Onneksi saim-
me vielä paljon loistavamman paikan, eli 
Rautatientorin! Puheenjohtajamme Arno 
Seppänen antaa omat kiitoksensa näytte-
lystä ja sen järjestämisestä omalla palstal-
laan, ja itse näyttelystä on tässä lehdessä 
oma juttunsa näyttelykoordinaattorimme  
Tero Nummenpään kertomana, joten jä-
tän hehkutukset heille.

Vuoden aiemmissa Siipimuttereissa on 
ollut jo omat juttunsa American Car Shows-
ta, Lahden Classic Motorshowsta  ja Turun 
Concours –tapahtumasta, joissa markki-
noimme menestyksekkäästi kerhoamme. 
Kaksi ensimmäistä olivat järjestelyiltään 
isoja ponnistuksia, kun ne mahdutettiin 
samalle vuodelle. Meillä oli kuitenkin tänä 
vuonna myös yksi iso haaste lisää, kun 
päätimme ottaa järjestettäväksemme myös 
Sportscar Breakfast Club –tapahtuman. 
SccH:n hallituksessa jaettiin kirjaimellisesti 
nakkivuoroja, jotta jokaiseen SBC:hen saa-
tiin vastuullinen vetäjä ja riittävästi ajo-oh-
jaajia Ilmailumuseon pihalle. Tämä saatiin 
kuitenkin toimimaan ja itse tapahtuma säi-
lytti ja vakiinnutti entisestään paikkaansa 
urheiluautoihmisten kokoontumispaikkana 
pääkaupunkiseudulla. Kesän SBC –tapah-
tumista löytyy juttu tästä lehdestä.
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Puheenjohtajan palsta

Last but not least…. SccH avasi vuo-
den lopulla myös uudet web-sivut. Näi-
tä tehtiin pikkuhiljaa vuoden aikana. Sivu-
jen ulkoasua oli rakentamassa myös alan 
ammattilainen, IT-Pie Oy. Sivut on saatu 
toimintaan ja sieltä löytyy jäsenille mahdol-
lisuus mm. päivittää omia auto- ja osoite-
tietojaan, sekä ostaa kerhotuotteitamme. 
Näille on luotu omat sähköiset lomakkeet. 
Sivut eivät ole kuitenkaan alkuunkaan val-
miit, vaan työ jatkuu edelleen koko loppu-
vuoden. Web-sivut esitellään ensi vuoden 
ensimmäisessä Siipimutterissa tarkem-
min. Tämä on tärkeä osa-alue kerhomme 
näkyvyydessä ja se olisi varmasti monel-
le jäsenelle mukavampi media lukea juttu-
ja kerhomme tapahtumista jälkikäteen Sii-
pimutterin lisäksi. Tällaisen verkkomedia 
toimittamiseen ja ylläpitoon tarvitaan kui-
tenkin paljon enemmän resursseja, mitä 
kerhomme hallitukselta tällä hetkellä löy-
tyy. Tässä yhteydessä heitänkin avoimen 
kysymyksen ja annan kiinnostuneille jä-

senille mahdollisuuden tulla mukaan ”ker-
homme sisäpiiriin”, vaikuttamaan web-si-
vujen sisältöön ja pääsemään todelliselle 
näköalapaikalle. Titteleistä ja vastuista voi-
daan keskustella asiaan kiinnostusta osoit-
taneiden kanssa. Vapaamuotoisia ha-
kemuksia vaan tulemaan päätoimittajan 
sähköpostilaatikkoon! Haastattelen tarvit-
taessa myös puhelimitse, jos joku haluaa 
mieluimmin soitella….

Ihan loppuun suuret kiitokset kulunees-
ta vuodesta kaikille jäsenille ja erityisesti 
juttuja Siipimutteriin lähettäneille! Kiitokset 
myös kaikille vanhoille ja uusille yhteistyö-
kumppaneille, jotka ovat osaltaan mahdol-
listaneet lehtemme julkaisun. Painopaik-
kamme Juutiprint ansaitsee myös kiitokset 
hyvästä ja joustavasta yhteistyöstä tänäkin 
vuonna lehtemme parissa. Erityiskiitokset 
lehteämme taittaneelle Aino Saariselle!

Rauhallista Joulua 
ja Iloista Uutta Vuotta toivottaen,

Jouni ”Jone” Vierimaa

Syyskuun alku, aikainen lauantaiaamu. 
Kaksi jo miehen ikään ehtinyttä urheilu-
autoa kohtaa Kansallisteatterin edessä 
Rautatientorilla. Mistä on kyse? Vasta-
uksenhan tiedätte hyvin. Muutaman tun-
nin päästä nämä kaksi autoa saivat toril-
le lähes 140 kaveria juhlistamaan SccH:n 
40-vuotista taivalta. Sää olisi voinut hel-
liä tapahtumaa hieman enemmän, mutta 
me kaikki paikalla olleet olemme varmaan 
yhtä mieltä siitä, että Helsingin  keskustas-
sa ei tätä hienompaa näyttelyä ole nähty 
ikinä. Kiitoksia teille kaikille jotka annoit-
te panoksenne näyttelyn onnistumiseen. 
Kiitokset myös 25-vuotisjuhlaansa viettä-
neelle Historic Race Finlandille jonka kil-
pureita täynnä oleva autonkuljetusrekka 
toimi näyttelyn tehokkaana maamerkkinä.

Juhlanäyttely, kesän Sportscar Break-
fast Clubit ja tehostettu median käyttö 
ovat kasvattaneet myös jäsenmäärääm-
me niin, että nyt vuoden lopussa hätyytte-
lemme 300 jäsenen rajaa. Tämä asettaa 

tietenkin omat haasteensa vuodelle 2016. 
Kerhon hallituksessa tarvitaan henkilöi-
tä jotka jaksavat uhrata vapaa-aikaansa 
muiden kerholaisten eteen, SBC-aamui-
hin tarvitaan liikenteenohjaajia, kerhon 
kalustolle kuljetustilaa ja ajeluille järjes-
täjiä. Vuoden 2016 suurin haaste koittaa 
kuitenkin elokuun lopulla. Olemme varan-
neet Pärnun auto24ringin 26.8. kokonai-
seksi perjantaipäiväksi.

Paitsi, että Pärnuun mennään nautti-
maan rata-ajon hurmasta niin tarkoitus 
on myös järjestää mukava kerhotapah-
tuma Viron kesäpääkaupungissa. Merkit-
se päivä jo lomasuunnitelmiisi. Jos urhei-
luautolla lähtö arveluttaa niin radalla on 
myös kohtuuhintaista vuokrakalustoa.

Koko jäsenistölle kiitokset kulunees-
ta vuodesta. Seuravaa ajokautta odotel-
lessa tulkaa piipahtamaan torstaikahville 
Tammiston Teboilille ja ottakaa osaa oh-
jelmallisiin kuukausitapahtumiimme.

Arno Seppänen

Kesän 2015 
Sportscar 
Breakfast 
Clubit 
sivulla 6

Alapihalta löytyi usein 
rivi näyttäviä possuja

Varsin ärjy mattapintainen Corvette



6      7Siipimutteri Siipimutteri

SccH otti kesän alussa vetovastuun 
Sportscar Breakfast Clubin eli SBC:n jär-
jestämisestä. Edellisien kesien tapaan ta-
pahtuma järjestettiin kahdeksan kertaa. 
Ensimmäinen SBC pidettiin 23.5. jolloin 
vieraina olivat Sports Car Center, Pres-
co Oy ja BMW Z. Kesän muiden aamu-
jen vierailijoina olivat HarriAsunta.com, 
Veho, Kumipallo4000, Supra Club Fin-
land, Grips Garage, MG Car Club Fin-
land ja Miata Club Finland. Kesän toisek-
si viimeinen 8.8. pidetty SBC oli varattu 
SccH:n 40v Juhlanäyttelyn markkinointiin 
ja uusien jäsenten hankintaan.

Sää suosi muuten kosteasta kesästä 
huolimatta SBC:tä, sillä tiettävästi vain 
yhtenä lauantaina satoi SBC:n aikana. 
Tapahtuma vaikuttaa entisestään va-
kiinnuttaneen paikkaansa urheiluautoili-
joiden kesäisenä kokoontumispaikkana 
pääkaupunkiseudulla. Olin itse paikal-
la vain kolmessa tapahtumassa, mutta 
niissäkin näki hyvin että moni oli ottanut 
SBC:n omakseen. Sen verran paljon nä-
kyi samoja autoja ja tuttuja kasvoja kaikil-
la kerroilla. Ilmailumuseon kohtuuhintai-
nen, runsas ja maittava brunssi sai myös 
paljon kiitosta osakseen.

Pidän myös tärkeänä ja merkittävä-
nä asiana että autojen maahantuojat toi-
vat mielellään uutuusmallejaan näytille 
SBC:n aamuihin. Tekipä Inchcape Mo-
tors jopa pienen yllärin… olivat meille 
etukäteen ilmoittaneet ettei uutta Mazda 
MX5:sta nähtäisi tänä kesänä Suomessa 
tai koko Euroopassa, mutta kun sellainen 
sitten jostain syystä oli saatu, niin ajoi-
vat sen pikavisiitille viimeiseen SBC:hen. 
Siellä sattui olemaan ”sopivasti” paikal-
la myös Miata Club Finland, eli MX5 har-
rastajat, joten innostunut vastaanotto oli 
taattu. Vierailu oli vain niin pikainen, että 

se meni minulta täysin ohi, vaikka olin-
kin lähes alusta asti paikalla ko. aamuna. 
Toivottavasti saamme paremman visiitin 
kyseiselle tulevalle klassikolle ensi kesä-
nä SBC:ssä.

SccH jatkaa SBC:n järjestämistä myös 
kesällä 2016. Kuten puheenjohtajamme 
Arno omalla palstallaan tässä lehdessä 
sanoo, tarvitaan näihin tapahtumiin va-
paaehtoisia jäseniä autojen paikoilleen 
ohjailuun, liikennejärjestelyihin ja mielen-
kiintoisten yhteistyöyritysten hankkimi-
seen. Ensi kesää ja SBC:tä odotellen!

Kesän 2015 Sportscar
Breakfast Clubit

Teksti ja kuvat: Jouni Vierimaa

Jo pari Ferraria aiheuttaa selkeää kuhinaa.

Kesän viimeisen SBC:n tunnelmia

Herkkukeltainen Pantera

Tämä Honda NSX oliTämä Honda NSX oli
vakiovieras kesän SBC:ssävakiovieras kesän SBC:ssä

Lambo Gallardo varsinLambo Gallardo varsin
pienellä maavarallapienellä maavaralla

Kaikki tunnistaa TestarossanKaikki tunnistaa Testarossan
peräpeilinperäpeilin

Miata Club Finland esittäytyi 12.9.Miata Club Finland esittäytyi 12.9.
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Wirkkalan Pasin Donkerwoort Wirkkalan Pasin Donkerwoort 
nähtiin myös parissa SBC:ssänähtiin myös parissa SBC:ssä

UpeaUpea
Maserati SpyderMaserati Spyder

Viimeisen päälle laitettuja ja 
turboilla ahdettuja Supran 
konehuoneita oli siis tarjolla

Kesän viimeisessä SBC:ssä Kesän viimeisessä SBC:ssä 
riitti autoja loppuun astiriitti autoja loppuun asti

Supra Club Finland 
esittelyvuorossa 25.7.

Porsche 356 Speedster kelpaisi Porsche 356 Speedster kelpaisi 
useammalle replicanakinuseammalle replicanakin

Vanhempi MG saatu paikalleVanhempi MG saatu paikalle

Presco oli esittelemässä Presco oli esittelemässä 
tuotteitaan ensimmäisessä tuotteitaan ensimmäisessä 
ja viimeisessä SBC:ssäja viimeisessä SBC:ssä

Miata eli Mazda MX5 kertaa monta
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Urheiluautonäyttelyillä on SccH:ssä pitkä 
historia. Silloin tällöin kuulee vanhimpien 
jäsenten mainitsevan jo 70-luvulla Auto-
talon alakerrassa järjestetyt näyttelyt, joi-
hin houkuteltiin kävijöiksi ohikulkijoita. Itse 
synnyin samana vuonna 1975 kuin kerho 
on perustettu, joten en ollut todistamassa 
urheiluautonäyttelyiden alkua. Liityin itse 
kerhoon vasta 2008 vuoden tienoilla os-
tettuani ensimmäisen urheiluautoni Viperin 
2007. Päädyin vuonna 2010 mukaan jär-
jestämään myös 35v. juhlanäyttelyä, joka 
oli kerhomme ensimmäinen näyttely pit-
kään aikaan. Silloin ensimmäisessä suun-
nittelupalaverissa Timo Luotsi heitti pöy-
tään kunnianhimoisen tavoitteen: yli sata 
urheiluautoa pitää saada paikalle, jotta ti-
laisuuteen kannattaa vieraiden tulla. Pyö-
rittelin itse silmiäni tämän kuultuani - miten 
ikinä olisi mahdollista saada 200 jäsenen 
kerhossa yli 100 autoa paikalle samaan 
paikkaan? Sillä tavoitteella kuitenkin läh-

SccH 40v. Juhlanäyttely 
Rautatientorilla 5.9.2015

Teksti: Tero Nummenpää, kuvat: Jouni Vierimaa 

dettiin tekemään ja ensimmäinen tämän 
vuosituhannen urheiluautonäyttely saatiin 
pidettyä. Näyttely pidettiin maan alla S-ryh-
män pääkonttorin alakerran autohallissa ja 
sinne saatiin pari tuhatta kävijää. Hieno 
alku uuden ajan urheiluautonäyttelyille! 

Vuoden 2014 aikana alettiin hallitukses-
sa keskustella jo 2015 vuoden 40-vuotis-
näyttelystä. Kokoon kerättiin näyttelytoimi-
kuntakin. Alunperin suunnitelma oli pitää 
näyttely Forumin parkkihallissa, mutta 
tämä kaatui kiristyneisiin turvallisuusmää-
räyksiin – jo vuoden 2010 näyttelylle oli 
vaikea saada turvallisuussuunnitelma hy-
väksytettyä, joten kiristyneillä määräyksil-
lä se osoittautui mahdottomaksi. Samalla 
kun tuli takapakkia valitun paikan osalta al-
koi myös innokkuus järjestämiseen hiukan 
rakoilla. Hallituksessakin mainittiin ääneen 
yhtenä vaihtoehtona koko näyttelyn jättä-
minen väliin. Tiesin aiemman näyttelyn 
kokemuksista, että työläimmät osat liittyi-

vät silloin paikan koristeluun, viranomais-
lupiin ja lipunmyyntiin. Niinpä hallitukses-
sa päätettiin lopulta vuoden 2015 alussa 
näyttelyn järjestämisestä ulkona enem-
män harrastajakokoontumisena ilman li-
punmyyntiä, ja näillä spekseillä lupauduin 
itse projektipäälliköksi. Esa Manninen lu-
pasi ottaa vastuun paikalle tulevien auto-
jen hankkimisesta sekä listaamisesta, ja 
Teppo Lehtiniemi puolestaan lupasi hoitaa 
iltajuhlan. Siitä sitten lähdettiin hihoja kää-
rimään ja projektisuunnitelmaa tekemään. 

Miksi tällainen näyttely 
ylipäänsä järjestetään? 
Listasin keväällä projekti-
suunnitelmaan nämä 
tavoitteet: 
• Lisätä kerhon tunnettuutta (itse näyt-
 telyllä ja sen markkinoinnilla) ja sitä 
 kautta hankkia myös uusia jäseniä

• SccH:n jäsenten sitouttaminen kerhon 
 toimintaan  - tälläinen iso puristus tuo 
 lisää kommunikaatiota ja tuo ”me 
 tehtiin se” henkeä, jota harrastustoi-
 minnassa tarvitaan 

• Luoda yhteistyökumppaneille tilaisuus 
 markkinoida itseään

• Tehdä taloudellisesti nollatulos

• Saada paikalle yli 5000 ihmistä

Kriittisellä polulla oli tilaisuuteen sopivan 
paikan löytäminen – lisävaatimuksena hal-
pa hinta, koska tilaisuus olisi kaikille avoin 
eikä lipunmyynnillä voisi kattaa tilavuok-
raa. Pitkien keskustelujen jälkeen Helsin-
gin kaupunki lupasi antaa Rautatientorin il-
maiseksi käyttöömme, sillä edellytyksellä, 
että tapahtuma pidettäisiin ei-kaupallise-
na. Tämä tarkoitti muun muassa sitä, että 
emme saaneet pystyttää omaa kahvilaa. 
Rautatientori on niin keskeisellä paikalla, 
että rajoitteet eivät tapahtumaa häirinneet. 
Kiitokset siis Helsingin kaupungille positiivi-
sesta suhtautumisesta urheiluautojen tuo-
miseen kaupunkilaisten nähtäville!

Pääyhteistyökumppaneiksi saimme Lo-
tuksen uuden maahantuojan Autoverk-
kokauppa.com:n taustayhtiöineen sekä 
Vehon, jonka uusi AMG GT S käväisi ai-
emmin kesällä myös Sportscar Breakfast 
Clubillä. Lisäksi yhteistyökumppaneiksi 
tulivat Lähitapiola, Forssa Garage, Tes-
la ja Autopilotti. Näillä sponsoreilla saatiin 
kustannukset katettua. Lisäksi saimme 
monilta muilta yhteistyökumppaneilta ar-
pajaispalkintoja, ja arpajaisten tuotoilla ta-
pahtuman talouden plussan puolelle.

Jäsenet suhtautuivat projektiin erittäin 
positiivisesti ja tavoitemäärä autoja saatiin 
mukaan pienen soittokierroksen jälkeen. 
Lisäksi Historic Race Finlandin PJ Juha 

Mersuja näyttävästi eri 
vuosikymmeniltä

Ferrareita oli Ferrareita oli 
kattava valikoimakattava valikoima
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Liukkonen ideoi paikalle tuotavaksi au-
tonkuljetusrekan täynnä historic -kilpurei-
ta! Siinä kohdassa alkoi tuntua jo siltä, että 
tästä tapahtumasta tulee erityisen hieno!

Isoin haaste oli saada tapahtuma ihmis-
ten tietoisuuteen ja siinä auttoivat kerhon 
jäsenet, joilla oli kontakteja medioihin – 
saimme näyttelyä edeltävällä viikolla jutut 
mm. Ilta-Sanomiin ja Iltalehteen. Erityiskii-
tos media-avusta menee Juha Partaselle 
ja Arttu Toivoselle. Lisäksi aktiivinen näky-
misemme Facebookissa auttoi, koska ta-
voitimme tuhatkunta kävijää pelkästään 
sen kautta. Lisäksi näyttely oli mainittuna 
lukemattomilla foorumeilla ja muilla web-
bisaiteilla kerholaisten toimesta. 

Syyskuun alussa oli erinomainen sää, 
mutta tapahtumapäivä valkeni pilvisenä 
ja säätiedote lupaili sadekuuroja. Paikal-
le oli ilmoittautunut yli 140 autoa. Puheen-
johtajamme Arno Seppänen oli käyttänyt jo 
edelliset päivät näyttelyvarusteiden kokoa-

miseen. Tiimiläiset olivat tapahtumapäivä-
nä paikalla jo ennen seitsemää ja vaikka 
valmisteluja viivästytti torinpesuvesitykki, 
saimme paikat valmiiksi ja autot paikoilleen 
ennen yleisön tuloa. Kun yleisöä alkoi va-
lua paikalle sitä tuli saman tien paljon! Sää 
oli kyllä harvinaisen huono koko näyttelyn 
ajan: välillä satoi kaatamalla, jolloin tori tyh-
jeni ihmisistä läheisiin kahviloihin tai ase-
malle, mutta heti sateen laannuttua torille 
tupsahti taas runsaasti ihmisiä. 

Omalta osaltani tapahtumapäivä meni 
aika nopeasti, koska osallistuin arpojen 
myyntiin ja hoidin muutaman arpajaispal-
kintoajelun märällä Viperilla – sen katto-
han ei pidä vettä. Pian kello olikin jo kol-
me iltapäivällä ja näyttelyä alettiin purkaa. 
Ja kas, aurinko alkoi paistaa! Itselleni jäi 
sellainen kuva, että paremmalla säällä 
kaikki halukkaat eivät olisi edes mahtu-
neet torille – huonolla säällä kun suurin 
osa ihmisistä jää kotiin. 

Berkeley sai Berkeley sai 
ansaitsemaansa ansaitsemaansa 

huomiotahuomiota

Metropolian saavutukset Metropolian saavutukset 
RaceAbout ja ERARaceAbout ja ERA

Timo Mäkisen Triumph TR3Timo Mäkisen Triumph TR3
1957 rata- ja ralliauto1957 rata- ja ralliauto

Myös konehuoneita esiteltiin Myös konehuoneita esiteltiin 
kun ei satanutkun ei satanut

Nylundin Lefan AuburnNylundin Lefan Auburn Prestan Ari Lindeman jaksoi Prestan Ari Lindeman jaksoi 
hymyillä sadekuuroista huolimattahymyillä sadekuuroista huolimatta

SLS AMG Vehon tähtenäSLS AMG Vehon tähtenäViperia esiteltiin ja käynnistettiin Viperia esiteltiin ja käynnistettiin 
pienen kuivauksen jälkeenpienen kuivauksen jälkeen
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Päivä huipentui iltajuhlaan Ravintola Lois-
teessa. Paikalla oli iso joukko kerhon jä-
seniä ja Teppo oli hankkinut paikalle sekä 
musiikkia että erittäin hauskan Magikoo-
mikon – Nylundin Lefa on varmaan toipu-
nut lompakkonsa häviämisestä ja Kivinie-
men Tapsakin sai satasensa takaisin. 

No, päästiinkö tavoitteisiin ja kannat-
tiko? Tapahtumassa kävi arviolta 5.000-
10.000 ihmistä päivän aikana – suurin osa 
tuli paikalle varta vasten näyttelyä katso-
maan. Tapahtumasta levisi internettiin tu-
hansia kuvia sekä juttuja, ja kerhomme sai 
näkyvyyttä iltapäivälehtien palstoilla. Yh-
teistyökumppanit olivat myös tyytyväisiä 
päästessään esille positiivisessa ilmaises-
sa tapahtumassa. Lisäksi näyttelyn tuotoil-
la voitiin maksaa iltajuhlan ohjelmat. Mut-
ta toteutuiko se omasta mielestäni tärkein 
tavoite? Eli jäsenten ”me-henki”? Siihen 
oikean vastauksen tiedätte te Siipimutte-
rin lukijat. Ainakin tapahtumaan kokoon-
tui suurin määrä kerholaisia samaan paik-
kaan samaan aikaan taas viiteen vuoteen. 
Toivottavasti kaikki tutustuivat ainakin 
muutamaan uuteen harrastajatoveriin. 

Kannattiko lupautua projektipäällikök-
si? Moni lukija varmaan pyörittelee pää-
tään ja ihmettelee miksi joku käyttäisi sa-
toja tunteja aikaansa tällaisen tapahtuman 
järjestämiseen? Eihän siitä edes makseta 
mitään! Maksu tulee ihan muussa formaa-
tissa – tehdyn työn ilona. Bonuksena ihmi-
nen kehittyy itse viedessään itsensä epä-
mukavuusalueelle – tehdessään itselleen 
uusia asioita, joihin ei ole vielä valmis-
ta kaavaa. Tämä oli minulle mahdollisuus 
venyttää itseäni uusiin asioihin. Tapahtu-
maa tehdessä tutustuin lukemattomiin it-
selleni aiemmin tuntemattomiin jäseniin 
ja isoon joukkoon yhteistyökumppaneita. 
Kaikista näistä kontakteista on varmasti 
hyötyä ja iloa tulevaisuudessakin. Eli kan-
natti ottaa homma hoidettavaksi! 

Hyvää joulua ja 
uutta vuotta toivotellen, 

Tero Nummenpää

Ps. Ilmoittautumisia otetaan vastaan 
vuoden 2020 näyttelyn projektipäälliköksi 
– nyt siihen hommaan on vielä tilaa... :)

Possut saatiin 
tyylikkääseen riviin

Paikalla piipahti myös Paikalla piipahti myös 
Chrysler ProwlerChrysler Prowler

Prowler on Prowler on 
näyttävä myös takaanäyttävä myös takaa

Tämä Morgan saapui paikalle Tämä Morgan saapui paikalle 
vasta iltapäivällä, joten pientä vasta iltapäivällä, joten pientä 

vaihtuvuuttakin olivaihtuvuuttakin oli
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Veho ja AMG-Mersut olivat Veho ja AMG-Mersut olivat 
näyttävästi esillänäyttävästi esillä

Turun Concoursissakin vieraillut Turun Concoursissakin vieraillut 
Facel Vega oli paikallaFacel Vega oli paikalla

Ajelutuksen arvalla voittanut Ajelutuksen arvalla voittanut 
perheenäiti valitsi kyydiksi perheenäiti valitsi kyydiksi 
Ferrari 360 SpiderinFerrari 360 Spiderin

Ei ollut epäilystäkään etteikö Ei ollut epäilystäkään etteikö 
voittaja haluaisi ajelutusta katto voittaja haluaisi ajelutusta katto 
alhaallaalhaalla

Synkkä taivas ei karkoittanut ihmisiäSynkkä taivas ei karkoittanut ihmisiä Morganeillakin oma pieni ryhmänsäMorganeillakin oma pieni ryhmänsä

Brittilegendat rinnakkainBrittilegendat rinnakkain
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Pari Vetteä Pari Vetteä 
saatiin vierekkäinsaatiin vierekkäin

Metropolian autot keräsivät tasaisesti Metropolian autot keräsivät tasaisesti 
porukkaa ympärilleenporukkaa ympärilleen

HRF:n rekka oli näyttävä maamerkki torin laidallaHRF:n rekka oli näyttävä maamerkki torin laidalla
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Parkkipaikalla, radalla ja 
ilmassa kokemusta kaikille 
aisteille!
Eräät onnekkaat SCCH klubilaiset kävi-
vät 2 vuotta sitten Goodwood Revivalis-
sa. Sain tavoitteen samaistua noiden on-
nekkaiden joukkoon myöhemmin. Siis 
kiitos heille! Jos Goodwoodiin haluaa tu-
tustua 100%:sesti, edellyttää se pukeu-
tumista; 40 -60 luvun brittiläiseen tyyliin 
tai 2nd World War sopii myös (ei välttä-
mättä kannata pukeutua sakuksi). Jos et 
pukeudu, et pääse näkemään kaikkea; 
mm. varikolle ja huoltoalueille ei ole pää-
syä. Itse vuokrasin tamineet Artistiasusta 
Keravalta. Suosittelen, koska itse pääsin 
näkemään Jaguar -tiimien suorittamaa 
huoltoa ja koekäyttöä ennen kilpailua. 

Goodwood Revival 2015
Teksti ja kuvat: Jukka Yli-Jaakkola

Racing
Katsoimme St. Mary’s Trophyn. Parasta 
ajoa tarjosi Alfa Romeo ja Mini, jotka ajoi-
vat säälittömästi toisiaan vastaan. Ohi-
tuksia oli 3 kpl ja sunnuntai hesari ei olisi 
mahtunut väliin. voittaja ei tarjonnut pa-
rasta viihdettä tällä kertaa.

Alue on todella laaja. Englantilaiset 
kit car -valmistajat, entisöijät ja urheilu-
autovalmistajat olivat esillä. Silmiä hive-
lee ajanmukaisesti pukeutunut yleisö ja 
korviin kuuluu ilman mitään vaimentimia 
ajavat autot ja 12 kpl Spitfi ret ylilennol-
laan, joiden V12 Merlin -moottorit antoi-
vat saundit, joita Sibeliuskin olisi kadehti-
nut. Ilman ääntä oli tarjolla SEEING RED 
-näyttely. Yli 20 kpl huikeita Ferrari auto-
ja oli näytillä. Kaikki siis Ferrarin punaisia. 

Sitä vanhimman 
pään kilpakalustoa

Ford GT40

Punainen McLarenPunainen McLaren McLaren kilpa-auto-McLaren kilpa-auto-
harvinaisuuksiaharvinaisuuksia

Perinteinen Pernod Cup kokosi 19 luu-
päätä ja muutaman kannustajan ratkaise-
maan voittoputelin kohtaloa Kart´in Clubille 
Käpylään. Aika-ajojen perusteella kilpailijat 
jaettiin A- ja B-fi naaleihin. Illan rankimmas-
ta ajosuorituksesta vastasi Arttu Toivonen 
joka sai ajaa kaksi kisalähtöä voitettuaan 
B-fi naalin ja raivattuaan täten tiensä A-fi -
naaliin. Harvoin kerhon sisäisen kilpailun 
seuraaminen on ollut yhtä jännittävää kuin 
oli tämän vuotinen kisa. Päälähdön paalul-
ta lähti Sampo Muje ottaen imuunsa Peter 

0.046 SEKUNTIA
Hasselgrenin ja Jermu Nummisen. Pienen 
pusun seurauksena Sampo jäi kolman-
neksi ja Jermu näytti karkaavan helppoon 
voittoon. Peter oli kuitenkin päättänyt näyt-
tää, että kilpailu ratkeaa vasta maaliviival-
la. Huikean kirin seurauksena edes kuskit 
itse eivät tienneet kumpi oli edellä maalis-
sa. Tulosmonitori kertoi kuitenkin lahjomat-
tomasti, että Jermu korjasi potin 0,046 se-
kunnin erolla ennen Peteriä. Kolmanneksi 
tiputettu Sampo vei nimiinsä kilpailun no-
peimman kierroksen.
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Saumasukat Saumasukat 
kuuluvat kuuluvat 

aikakauteenaikakauteen

Kauniita ovat tämänkin Kauniita ovat tämänkin 
aikakauden kilpa-autotaikakauden kilpa-autot

Vanhan Ferrari -kilpa-auton cockpitVanhan Ferrari -kilpa-auton cockpit
Shelby Daytonan peräpeili Shelby Daytonan peräpeili 

on aina kuvan arvoinenon aina kuvan arvoinen

Myös variikotiimillä ajanmukaiset Myös variikotiimillä ajanmukaiset 
asutasut

Ford GT40set jonon keulillaFord GT40set jonon keulilla

Parasta tapahtumassa oli mielestäni 6 
kpl Shelby Daytona -autoja, joiden tarina 
on lähes uskomaton. Autojen suunnittelija 
Peter Brock oli paikalla. Hän oli tiimin joh-
tajana autojen kehitystyössä. Tavoitteena 
oli lyödä Ferrari. He tarvitsivat lisää nope-
utta 20 mph. Rahaa moottorin ja voiman-
siirron kehittämiseen ei ollut. Ainoa vaihto-
ehto oli muuttaa aerodynamiikkaa. Peter 
muistelee, että hän kävi pyytämässä pai-
kalliselta lihakauppiaalta ruskeaa kääre-
paperia piirroksia varten. He kehittelivät 
8:n työntekijän voimin autoa ja lähtivät lo-
pulta koeajamaan sitä. Ryhmän mekaani-
kon ajaessa rataennätyksen he tajusivat 
autossa olevan potentiaalia. 2. kisavuo-
den päättyessä he voittivat Ferrarin ja 
mestaruuden. Carroll Shelby unohti nämä 
autot voiton jälkeen. Eräällä Shelby Dayto-

nalla ajettiin nopeusennätyksiä ja sen pa-
lauduttua Shelbylle oli auto surullisessa 
kunnossa. Hän kysyi työntekijöiltään ha-
luaisiko joku ostaa sen 800 dollarin hin-
taan? Kaikki pyörittivät päätään ja kieltäy-
tyivät… Voittoisan kauden lopuksi Shelby 
vuokrasi nuo Shelby Daytonat kilpatallille 
Englantiin. Kilpatallilta loppuivat rahat ja 
autot jäivät tulliin. Shelbylle annettiin tullis-
ta kaksi vaihtoehtoa: maksaa tulli tai hävi-
tyskulut, jolla autot olisi upotettu mereen.  
Tullin rästit olivat halvemmat, joten vain tä-
män vuoksi autot olevat olemassa.   

Suosittelen Goodwood Revivalia, 
tämä on kokemus joka varmasti 

jää mieleen!
Goodwood terveisin,

Jukka Yli-Jaakkola

Näitä autojaNäitä autoja
herrasmiehet kuvaavatherrasmiehet kuvaavat

Taka-alalla näkyy Mini ja Alfa, Taka-alalla näkyy Mini ja Alfa, 
jotka ajoivat kilpaa tosissaanjotka ajoivat kilpaa tosissaan
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Luisa Quiroz, Helsinki
Kari Kosonen, Helsinki 
Jaakko Pitkäjärvi, Lempäälä 
Tomi Tuominen, Helsinki
Ilpo Koivisto, Helsinki
Tero Ramu, Kotka
Ville Elovuori, Helsinki 
Tarvo Kamar, Vantaa 
Kari Sarvanto, Loviisa 
Anne-Marie Asola, Helsinki 
Hegesippus Lehessaari, Helsinki 
Timo Impinen, Helsinki
Tomi Heiskanen, Espoo 
Monica Joutsenjärvi, Vantaa 
Jarmo Heinonen, Kauniainen 
Juha Viitanen, Oitti
Kimmo Ritolehto, Espoo 
Jaakko Laukkanen, Helsinki 
Max Branders, Vantaa
Nina Koski, Vantaa
Kati Koski, Vantaa 
Harri Koivula, Vantaa 
Kimmo Talvisto, Klaukkala 
Mika Vainikainen, Kantvik 
Pasi Sulkanen, Helsinki
Olli Löytönen, Järvenpää 

Tervetuloa SccH-kerhoon,
arvoisat uudet jäsenet:

Martti Warras, Helsinki
Arnoud de Vaal, Helsinki 
Hannu Lehmussaari, Helsinki 
Kari Kokkonen, Helsinki
Pyry Virrantaus, Helsinki 
Christer Grönlund, Helsinki 
Seppo Koivunen, Helsinki
Lari Hevonoja, Kantvik
Matti Saalpo, Helsinki
Guy Reinikainen, Helsinki 
Petri Parviainen, Vantaa
Tuija Heloaho, Järvenpää 
Kari Koskinen, Lahti
Göran Rautiainen, Helsinki 
Toni Ojanaho, Espoo
Jukka Nurminen, Helsinki 
Tapio Savunen, Helsinki

Asuja joka lähtöön

Oman aikakauden Oman aikakauden 
prätkäkundejaprätkäkundeja

Herrasmiehillä asut teeman mukaanHerrasmiehillä asut teeman mukaan
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Osa jäsenistämme tietää hurahtamiseni 
Hans Glas GmpH.n valmistamiin ajoneu-
voihin. Tämän pimeän puoleni oireena oli 
mm. se, että menneenä kesänä oli ihan 
pakko vierailla Saksan Dingolfi ngissa 
Goggomobilin kuuskymppisillä synttäreil-
lä. Goggomobil ei kuitenkaan ole tämän 
tarinan iso G, vaan ainoastaan osasyylli-
nen tapahtumiin.

Jo useita vuosia sitten sain isältäni tar-
peettomaksi käyneitä työkaluja ja kasan 
käsittämättömiä osia ja tarvikkeita joista 
osa siirtyi välittömästi käyttöön ja loput 
seilasivat milloin minkäkin laatikon poh-
jalla käyden pari muuttoakin läpi. Viimei-
sen muuton jälkeen raaskin vihdoin heit-
tää pois ne esineet joille en ollut keksinyt 
tarkoitusta. Tuosta kasasta osui käteeni 
iso G-kirjain jonka keskellä oli vanhan au-
ton kuva. Interwebissä sijaitsevan toisen 
ison Geen avulla tuli nopeasti selvitettyä, 
että kyseessä oli itävaltalaisen Gross-
glocknerin alppitien ajoneuvomerkki. 
Grossglockner on Itävallan korkein huip-
pu (3798 m) ja Grossglockner Hochal-
penstrasselta on hienot näkymät tuolle 

ISO GEE
Arno Seppänen

hupulle. Itse Grossglocknerille tie ei kui-
tenkaan kapua. Käteeni osunut merkki oli 
varmaan vanhempi kuin autoni (siis sen 
G-alkuisen tehtaan tuote) joten merkki 
siirtyi talteen varmaan paikkaan ja mie-
leen jäi lupaus, että jos joskus tuolla au-
tolla Keski-Eurooppaan niin sitten...

Helluntain (Pfi ngsten) viikonloppua 
seuraava maanantai on Saksassa pyhä-
päivä ja siitä syystä viikonlopusta on tul-
lut autokerhojen keskuudessa suosittu 
kerhotapaamisten ja -ajelujen järjestämi-
seen. Kansainvälinen G-miesten ker... ei-
kun Glas Club juhli tänä vuonna tehtaan 
kotipaikalla Dingolfi ngissa reilu 100km 
Münchenistä koilliseen. Tuo pitkään  säi-
lössä ollut G-merkki mielessä alkoi mat-
kan hahmottelu. Pieninkin matkaa koske-
nut epäröinti haihtui kun totesin, että auto 
ja kaksi henkeä junalla Hampurista Wie-
niin maksoi vain n. 180,- euroa Itävallan 
rautatieyhtiö ÖBB:llä. Siispä auto keski-
viikkona Vuosaaressa laivaan, yksi yö 
Lübeckissä, toinen junassa ja lauantai-
aamuna oltiin Itävallan pääkaupungissa 
valmiina aloittamaan automatkailu.

Muutama yö Wienissä, pari Grazis-
sa ja sitten s-postitiedustelut lähempä-
nä Grossglockneria asuvalta kerhotutul-
ta ja viimeiset vinkit. Kävi ilmi, että koko 
maan keli on muuttumassa huonoksi ja 
vuoristossa saattaa tulla jopa lunta. Alun-
perin tarkoituksena oli ajaa koko alppitie 
läpi etelästä pohjoiseen, mutta jo iltapäi-
väksi uhkaavan säämuutoksen johdos-
ta päämääräksi muuttui tien korkeimman 
kohdan Edelweisspitzen valloittaminen. 
Muutkin autoilijat olivat ilmeisesti luke-
neet säätiedotuksen sillä tie oli lähes tyh-
jä ja sen puolesta olisi voinut pitää ko-
vaakin vauhtia nauttien lukemattomista 
neulansilmämutkista ja G-voimista. Mut-
ta nyt oltiin turistimatkalla, alla melko har-
vinainen auto ja Dingolfi ngiin vielä aimo 
matka eli mentiin turistivauhtia körötellen.

Grossglockner Hochalpenstrasse on n. 
48 km pitkä tie joka soveltuu loistavas-
ti klassikko- ja urheiluautoille. Sesonki-
na vauhtia jarruttaa muu liikenne, mutta 
vaikka kuvittelet ajavasi nopeastikin niin 
jossain vaiheessa huomaat, että vähin-
tään yksi Porsche on takaluukussa kiinni 
kytäten ohituspaikkaa. Tien pohjoispääs-
sä sijaitseva Zell am See oli Ferry Por-
schen kotipaikka ja suurin osa tiellä ta-

vatuista autoista olikin Porscheja. Tie on 
normaalisti avoinna toukokuun alusta lo-
kakuun loppuun ja tiemaksu (päivälippu) 
on henkilöautolta 34,50. Jos kovasti in-
nostuu mutkista niin toisen päivän lippu 
maksaa enää 11,00 euroa.

Edelsweisspitze (2571 m) tuli valloitet-
tua. Maisemilla ei juuri voi kehuskella sillä 
pääosa matkasta ajeltiin pilvessä. Tai sa-
notaan mieluummin pilvien seassa niin ei 
tule väärinkäsityksiä. Matkamuistomyy-
mälästä vielä varalle toinen G-merkki au-
toon ja sitten nokka kohti Saksaa ja Gog-
gomobilin syntymäpäiviä.

Autojunassa olisi ollut vielä hyvin tilaaAutojunassa olisi ollut vielä hyvin tilaa

Zell am See:ssä sisältyi Zell am See:ssä sisältyi 
autokoulun opetukseen ajotunnit autokoulun opetukseen ajotunnit 
Porsche Carrera CabriollaPorsche Carrera Cabriolla

Pilviraja saavutettu. 
Kohta katoaa maisemat
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MG Car Club Finland ja SccH jatkoivat 
yhteisen pikkujoulun perinnettä. Pai-
kaksi oli jälleen valikoitunut Ravintola-
laiva Wäiski. Ruokailun ja lahjojen jaon 
lisäksi ratkaistiin kerhojen välinen mes-
taruus siima-autoilla. Vaikka MG-clubilla 
olikin lajissa reilu kotikenttäetu molempi-
en kilpa-autojen ollessa MG-merkkisiä 
niin siitä ei ollut apua sillä SccH heitti pe-
liin tuoreen Pernod Cup mestarinsa jolla 
tunnetusti on kokemusta kaiken merkki-
sistä ajopeleistä.

Vaikka väkivaltaurheilu ei kuulukaan 
kerhon toimintatapoihin niin pikkujou-
lussa oli kuitenkin mahdollisuus haas-
taa pöytäkaveri Sumopainiin. Välillä 
rajuiksikin yltyneistä painiotteista huo-
limatta illasta selvittiin tiettävästi ilman 
vammoja.

SccH kiittää MGCCF:ää järjestelyistä. 
Toivottavasti yhteinen juhlaperinteem-
me jatkuu myös tulevina vuosina.

SIIMA-
AUTOILUA JA 
SUMOPAINIA

29ii i tt i

Viikkoa myöhemmin kotona marssin 
talliin tarkoituksenani kiinnittää se van-
hempi patinoitunut G-merkki autoon. 
Mutta missähän se varma paikka mah-
toi olla?

....Heinäkuun lopulla annan periksi. 
Nöyränä auton luo kiinnittämään uutta 
ostettua merkkiä jäähdyttäjän säleikköön. 
Hmmm... pienet ruuvit ovat tuossa työka-
lulaukussa. Ja mikäs se tuossa on? Tie-
tenkin se vanha G-merkki on tallessa sii-
hen sopivien ruuvien luona!

BMW:n pienen M10-BMW:n pienen M10-
moottorin säälittävä moottorin säälittävä 

alavääntö näkyy alavääntö näkyy 
kuvassakuvassa

Murmeliöljy on paikallinen Murmeliöljy on paikallinen 
hittituote. Itse käytän perinteistä hittituote. Itse käytän perinteistä 
mineraaliöljyä.mineraaliöljyä.

Top of the road

Jouni ja Kimmo maalisuoralla

Sumopainia

Jermu nappasi myös Jermu nappasi myös 
siima-autoilun voitonsiima-autoilun voiton
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suttimen kohokammion neulaventtiilin ju-
mitumisesta ja siitä aiheutuneesta mootto-
rin yskimisestä ja bensavuodosta. Kalevi 
ja Nordströmin Hasse kirjoittelivat vuosien 
varrella Siipimutteriin tällä otsikolla ja ”Omi-
tuinen ongelma” –otsikolla lukuisia juttuja 
erilaisista, yleensä brittiautojen, teknisistä 
ongelmista ja niiden ratkaisuista. Mahtaisi-
ko tällaisista korjausjutuista olla apua ny-
kyisille, vähemmän vanhoihin klassikko-
autoihin perehtyneille jäsenille? Juttuja 
julkaistaan varmasti, jos niitä joku lähettää.

Mikäli jäseniä kiinnostaa vielä juhlavuo-
den jälkeen nähdä ja kuulla Siipimutterin 
ja kerhon historiasta lisää, niin palautetta 
toimitukselle. Juttusarjaa voidaan jatkaa 
ensi vuonnakin!
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Siipimutteri oli 2000-luvulle lähdettäessä 
vahvasti SccH:n ja MG Car Club Finlandin 
yhteinen julkaisu. Juttuja tuli molemmilta 
kerhoilta lähes tasapuolisesti, joskus kuiten-
kin jonkin numeron sisältö saattoi olla enem-
män toisen kerhon jäsenten kirjoittamaa. 
Näiltä vuosituhannen alkuvuosilta voisi an-
saitusti nostaa esille SccH:n Kalevi Lepän ja 
MG Clubin Tomi Lundellin, jotka molemmat 
ahkeroivat juttuja yhteiseen lehteen tasatah-
dilla. Vuosituhannen alussa Siipimutteri oli 
edelleen täysin mustavalkoinen, kansi mu-

Siipimutterin 2000-luku
Teksti: Jouni Vierimaa

kaan lukien. Ensimmäinen värillinen lehden 
kansi oli numerossa 1/2001. Seuraavaa vä-
rillistä kansikuvaa odoteltiinkin sitten 4/2005 
numeron MG:llä ajavaan joulupukkiin. En-
simmäinen kokonaan 4-värinen Siipimutteri 
ilmestyi niinkin myöhään kuin 2/2007.

Ensimmäiset oikeat nimetyt päätoimit-
tajan ja puheenjohtajan palstat nähtiin 
numerossa 4/2006, jolloin Siipimutteri pa-
lasi uudelleen vain SccH:n jäsenlehdek-
si. Paikkansa nämä palstat vakiinnuttivat 
vuonna 2007.

Siipimutteri huomioi heti tuoreeltaan nu-
merossa 1/2000 silloisen Helsingin am-
mattikorkeakoulun (nyk. Metropolia) Ra-
ceAbout 2000 urheiluauton esittelyn 
Geneven autonäyttelyssä. Raceabout 
sai seuraavan maininnan 2/2002 lehdes-
sä, kun RaceAbout 02 esiteltiin Pariisin 
Louvren muotoilunäyttelyssä. Auton uu-
distetut tekniset speksit esiteltiin luonnol-
lisesti. Toistaiseksi viimeisen esittelynsä 
RaceAbout sai lehdessämme numeros-
sa 2/2009, jolloin esittelimme sen Lahden 
Classic Motor Shown näyttelyautojen esit-
telyn yhteydessä sen hetkisillä spekseillä.

Siipimutterista 2/2003 poimittu Kalevi Le-
pän kirjoittama ”Sanomattakin on selvää, 
että…” tarina kertoo Triumph TR4A:n kaa-
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Helsinki, Konala, Päiväläisentie 1–6. 
Avoinna ma-pe 10–18 ja la 10–14. 

Palveluksessasi Toni Barck, p. 040 847 3897
toni.barck@autoverkkokauppa.com

Lotus – urheiluautomaailman ikoni, nyt Suomessa! Käsintehtyjä suorituskykyisiä, näyttäviä superautoja. Uutuutena Evora 400, 2+2-ohjaamolla. 
Lotuksen voit ostaa heti, missä ikinä oletkin, parilla klikkauksella. Ja se tuodaan veloituksetta kotiisi, tai missä ikinä oletkin. 
Lotus Evora 400, 167 815 € (autoveroton 104 172,82 € + autovero 63 042,81 € + tk 600 €). CO2-päästöt 225 g/km. EU-yhd. 9,7 l/100 km.

LOTUS EVORA 400
400 hv    410 Nm    300 km/h    4,2 s (0-100 km/h)

BORN
TO
BE 
WILD

Lotus-mallisto ensiesittelyssä:
Helsingin Konala ja autoverkkokauppa.com


